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BENEO

INTRODUÇÃO 

O Programa Beneo™ da Beneo-
Orafti, inicialmente uma iniciativa 
européia, se mostrou tão popular 
que atualmente engloba mais de 350 
produtos em mais de 30 países. Devi-
do à fácil incorporação da inulina e 
oligofrutose Orafti® em praticamen-

te qualquer aplicação em 
alimentos e bebidas, o 
programa agora inclui 
uma ampla variedade 
de produtos desde a 
Malásia até o Brasil. 

Uma iniciativa 
conjunta entre fabri-
cantes de alimentos 
e a Beneo-Orafti, o 
Programa Beneo™ 
foi desenvolvido para 
informar os consu-
midores sobre os be-
nefícios para a saúde 
da inulina e da oli-
gofrutose Orafti® 
(prebióticos), atra-
vés de um pequeno 
selo, presente em 
muitos produtos ali-
mentícios e bebidas. 
O selo, facilmente re-
conhecível, indica que 
o produto contém o 

NOVOS 
PRODUTOS 

COM O SELO 
BENEO(TM)
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BENEO

Beneo-Orafti
Av. Ibijaú, 329/331 - Conj. 132

04524-020 – São Paulo, SP
Tel.: (11) 5641-4610
Fax: (11) 5641-4616

www.beneo-orafti.com
info@Beneo-Orafti.com

Espanha
• NutriCare - mousse de chocolate, 
molhos para macarrão, sopas 
(refeições prontas e sobremesas); 
• St Dalmai - Pernil al horno 
(presunto fatiado);
• Laboratorios Inibsa -  Apikids 
(suplemento alimentar infantil); 
• Helados Casty - Casquinhas sabor 
baunilha, sanduíche de sorvete sabor 
creme com biscoito,  Luxus sabor 
baunilha com cobertura de chocolate ao 
leite (linha de sorvetes sem a adição de 
açúcares). 
Alemanha
• Glaxo Smith Kline, Abtei 
(suplemento alimentar natural). 
França
• Marguerite, Passion (iogurte 
líquido).  
Malásia
• Xcelife Pharma Sdn. Bhd, Janipro 
A+ (suplemento alimentar para a boa 
forma masculina).  
Reino Unido
• Pulsin’ (barras).
Itália
• Pregel (nova cobertura de manga).
Turquia
• Palmira, Yoort (iogurte). 
Líbano
• Candia, Silhouette (iogurte).
Hungria
• Sole-Mizo, Sole Update Milk 1+1 
e ProBalance Milk 1+1 (produtos 
lácteos). 
Suíça
• Orvita AG, BenVita (biscoitos).

NOVOS 
PRODUTOS COM 

O LOGOTIPO 
BENEO™

sufi ciente de inulina e oligofrutose 
Orafti® para oferecer benefícios 
nutricionais à saúde comprovados 
cientifi camente. 

TENDÊNCIAS EM 
LÁCTEOS 

Nos últimos seis meses, houve o 
lançamento de uma ampla gama de 
produtos com este selo. Alimentos 
e bebidas funcionais de base láctea 
continuam gozando de alta populari-
dade, com metade dos novos produ-
tos do Programa Beneo™ consistindo 
em iogurtes, sorvetes ou bebidas a 
base de leite contendo a inulina e 
oligofrutose Orafti®. 

NOVOS PRODUTOS 
NO MERCADO 

Diversos produtos com o logotipo 
Beneo™ foram lançados recente-
mente. Entre estes, um iogurte da 
Eslovênia que contém Beneo™ para 
fortalecer os ossos, chamado de LCA 

zelene doline, e um suco de frutas da 
empresa Fresh&Co, na Sérvia, que 
pertence à Coca-Cola.  O suco com 
a marca neXt Bodytime PreBiotic, 
tem a seguinte alegação prebiótica 
em sua embalagem: “ajuda a apoiar 
o bem-estar digestivo de seu organis-
mo”. Outros produtos estão sendo 
testados no momento e o próximo 
ano parece apontar um crescimento 
signifi cativo.  

UMA DÉCADA 
DE PESQUISA

O estudo sobre a 
percepção dos con-
sumidores, realizada 
pela Beneo-Orafti em 
2008, foi a 15ª pesqui-
sa junto a consumido-
res encomendada pela 
empresa na última dé-

cada. O conhecimento 
sobre consumidores da 

Beneo-Orafti atualmente 
abrange quatro continentes 

e 14 diferentes países, e foi 
adquirido tanto de forma quan-

titativa como qualitativa. Essa com-
preensão, aliada ao conhecimento 
científi co, permitiu à Beneo-Orafti 
desenvolver uma competência chave 
na tradução da ciência para uma 
linguagem adequada para os consu-
midores, que permite comercializar 
com sucesso os produtos funcionais. 


